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 المقدمة
 . تو األجياؿ منذ تأليفو إىل اآلفأكؿ مؤلف تناقللإلماـ مالك كتاب ادلوطأ 

 ك مناقب ما علمتها اجتمعت لغًنه:اتفق دلال:  الذىيبقاؿ اإلماـ 
 . كعلو الركاية طوؿ العمر: أحدىا 
 . الذىن الثاقب كالفهم كسعة العلم:  كثانيتها
 . األئمة على أنو حجة صحيح الركايةاتفاؽ : كثالثتها 
 . على دينو كعدالتو كاتباعو السنن ْنمعهم: كرابعتها 

 (ُ) . كصحة قواعده كالفتولتقدمو يف الفقو : كخامستها 

 ما يف األرض كتاب من العلم أكثر صوابان من كتاب مالك.: قاؿ الشافعي  ◙
  (ِ)كقاؿ ما على األرض كتاب أصح من كتاب مالك 

بكتاب من كتب احلديث كالعلم اعتناء الناس  مل يعتً  : عياض قاؿ القاضي ◙
 (ّ) . بادلوطأ

ريد حفظ احلديث الرجل يي »ألمحد بن حنبل : قلت  عبد السالـ بن عاصمقاؿ  ◙
 قاؿ: حديث مالك بن أنس.« ؟فظي فحديث من يى 
 ؟ ".قرأي من يى  بقراءةً  قرأى ريد أف يى قلت: الرجل يي 

 . أىل ادلدينةً  قراءةً قاؿ: بً 
 ، فربأم من؟.يف الرأمً  رى نظي أف يى  ريدي : الرجل يي لتي قاؿ: قي 
 (ْ)مالك بن أنس ". رأمً قاؿ: بً 

                                                           

 . (ٕٓ/ُتذكرة احلفاظ . لػ الذىيب ) (ُ)

ىذه قبل كجود  ي: إمنا قاؿ الشافع قاؿ العلماء : قاؿ اإلماـ النوكم (َٕ/ِترتيب ادلدارؾ . لػ القاضي عياض ) (ِ)
 . ( ٕٕ/ِ األمساء كاللغاتهتذيب ) . كمسلم، كمها أصح من ادلوطأ باتفاؽ العلماء مالبخار  يصحيح

 . (َٖ/ِترتيب ادلدارؾ . لػ القاضي عياض ) (ّ)
 . (ٕٔرقم  َُٗ) جلوىرملػ امسند ادلوطأ  (ْ)
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 اإلمام مالك من حفظ موطأ
: كانت دلالك ابنة ٓنفظ علمو يعين ادلوطأ ككانت تقف خلف الباب قال الزبيري ◙

 (ٓ) فإذا غلط القارئ نقرت الباب فيفطن مالك فًند عليو.
 ه(ٜٔٔهور )ت عبد الرحمن بن القاسم الُعَتِقي اإلمام المش ◙ 

رجل صاحل مقل صابر متقن  قاؿ الدارقطين : ىو من كبار ادلصريٌن كفقهائهم
قاؿ أمحد بن خالد: مل يكن عند بن القاسم إال ادلوطأ كمساعو من  حسن الضبط .

 (ٔ) مالك: كاف يفظهما حفظان .

 ه( .ٜٜٔالغاِزي بن قَ ْيس ُيَكنَّى أبا ُمحمد )ت  ◙ 
ن بن ميعىاكية فىسىمً  ع من مىالك من أٍىل قػيٍرطيبىة رىحىل يف صىٍدًر أيِّاـ اإلماـ عٍبد الرَّمحى

ًدينة؛ كانصىرىؼ إىل 
ى
يوىطَّأ قرأى القيرآف عىلىى نىاًفع بن أىيب نعيم قارئ أٍىل ادل

بن أنىس ادل
 (ٕ) األىٍندىليس فكاف يػيٍقرىأ عليو. كقيلى : انٌو كاف يىٍفىظ ادلوىطٌأ ظاًىران.

 ه( .ٕٗٓالشافعي )ت  اإلمام الشافعي محمد بن إدريس ◙
 مسع الشافعي يقوؿ: : حدثنا ادلزين الطائي األقطعقاؿ أمحد بن إبراىيم 

 (ٖ) . كحفظت )ادلوطأ( كأنا ابن عشر حفظت القرآف كأنا ابن سبع سنٌن

 .ه( ٕٗٓ)ت  إسحاق بن الفرات المصري ◙
قاؿ الكندم: كاف فقيها، قاؿ الشافعي: ما رأيت ّنصر أعلم باختالؼ الناس منو، 

 أحدان يسن العلم، إال ابن الفرات.كقاؿ إبراىيم بن علية: ما رأيت ّنصر 

                                                           

 ( .ٖٔ/ُالديباج ادلذىب ) . (ُُٔ/ُترتيب ادلدارؾ . لػ القاضي عياض ) (ٓ)
 .( ِرقم  ْٓٔ/ُ)  الديباج ادلذىب يف معرفة أعياف علماء ادلذىب (ٔ)
 . (َُٕالصلة . لػ ابن بشكواؿ ) ( َُُٓرقم ّٕٖ/ُ)  علماء األندلستاريخ  (ٕ)
 . ( ُُ/َُ)  السًن (ٖ)
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كقاؿ أمحد بن سعيد اذلمداين: قرأ علينا إسحاؽ ادلوطأ من حفظو، فما أسقط حرفا 
  (ٗ) . فيما أعلم

 ه( .ٕٕٛ)ت  عتيق بن يعقوب بن صديق بن عبد اهلل بن الزبير بن العوام ◙
 زرعة يقوؿ بلغين أف عتيق بن يعقوب الزبًنم حفظ ادلوطأ يف حياة مالك. وأب قاؿ

(َُ)  
 ى ( .ٜٕ٘يحيى بن مزين )ت  ◙

موىل رملة ابنة عثماف بن عفاف. أصلو من طليطلة. كانتقل اىل قرطبة عند ثورة أىل 
. كرحل اىل ادلشرؽ. كلقي مطرؼ بن عبد اهلل، كركل عنو ادلوطأ. قاؿ أمحد طليطلة

بن عبد الرب: كاف شيخنا كمسان ذا كقار، كمست حسن. ككاف مجيع شيوخنا يصفونو 
بالفضل، كالنزاىة، كالدين، كاحلفظ، كمعرفة مذىب أىل ادلدينة. ككاف يفظ ادلوطأ، 

 (ُُ) .كيتقن ضبطها، ككتبو حفظان 

 ه( .ٜٕٔد بن زرزور اْلَفِقيو اْلَفاِرِسي )تُمَحمَّ  ◙ 
حىافظ يٍضرب ُنفظو اٍلمثل قىاؿى يػىٍومنا أحفظ اٍلقيٍرآف من أىكلو ًإىلى آًخره كأحفظ 
ًن تػىٍفًسًن اٍبن سىالـ كىمىا أحفظ اٍلقيٍرآف كأحفظ فقو أيب حنيفىة كىمىا أحفظ التػٍَّفسً 

أيب حنيفىة كأحفظ بعد ذىًلك كثًنا من  مىالك كىمىا أحفظ قىوؿ كأحفظ اٍلميوىطَّأ كىفقو
دكاكين اٍلعىرىب كىأىٍشعىارىىا كىكىافى كرعا عىادلا زاىدا كىكىافى يضر مناظرات اٍلفيقىهىاء 

ثٍػرىة حفظو  (ُِ) .فيكرموف حيضيوره ًلكى

                                                           

 .( َٖ) رفع اإلصر عن قضاة مصر ( َُٕ/ِ)  مغلطام.لػ  إكماؿ هتذيب الكماؿ يف أمساء الرجاؿ (ٗ)
التحفة اللطيفة يف تاريخ ( ِٕٓرقم  َّٔ/ٓتاريخ اإلسالـ . لػ الذىيب )  ( ُِٔرقم  ْٔ/ٕ)  اجلرح كالتعديل  (َُ)

 .( ِٕٖٓرقم  َِْ/ِ.لػ السخاكم ) ادلدينة الشريفة
 . (ِّٖ/ِترتيب ادلدارؾ . لػ القاضي عياض ) (ُُ)
 .( ُٕٕرقم  ْٓ/ِ)  اجلواىر ادلضية يف طبقات احلنفية (ُِ)
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 .ه( ٖٚٔ)ت  الفقيوأبو جعفر أحمد بن نصر 
كجٌل كحفظت : تزكجت امرأة حافظة لكتاب اهلل عٌز  أمحد بن نصرقاؿ  

، كلقد تويف ذلا كلد أكلو السبع فلما بلغها ذلك، توٌضأت كجلست تقرأ، (ُّ)ادلوطأ
ها سركر ثالثة أياـ كمل تعبأ ّنا طرأ عليها، كمل ٓنزف، كعلى ىذا كٌلو ما داـ يل مع

  (ُْ) .  متوالية قط
 ه( .ٖٖٖالعباس بن عيسى بن محمد بن عيسى الُمْمسي )ت  ◙

استشهد يف زلاربة الفاطميٌن بإفريقية نسبتو إىل شلس )من قرل فقيو مالكي شلن 
 (ُٓ) ادلغرب( حفظ القرآف ابن مثاين سنٌن، كادلوطأ ابن مخس عشرة سنة.

، الصُّوفيُّ المشهوُر  ْبِليُّ  ( .ى ٖٖٗ )تأبو بكر الشِّ
: مسعت الشبلي قاؿ: كتبت احلديث  قاؿ أمحد بن عطاء فقيها مالكٌي ادلذىب

 كجالست الفقهاء عشرين سنة.عشرين سنة 
قاؿ السلمي: مسعت زلمد بن احلسن البغدادم يقوؿ: مسعت الشبلٌي يقوؿ: أعرؼي 

من مل يدخل يف ىذا الشأف حٌّت أنفقى مجيع ميٍلكو، كغرَّؽ يف دجلة سبعٌن قمطرنا 
 (ُٔ) ِنطو، كحفظ " ادلوطأ "، كقرأ بكذا ككذا قراءة. يعين نفسو.

 

 ( .هٕٜٖ عبد اهلل بن أحمد بن محمد األْنصارّي يُعَرف بابن الَبرجَوَلْش )ت ◙
من أٍىل سىرقىٍسطة؛ كرحىلى إىل ادلٍشرًؽ فىحىجَّ سنة ستو كمخىٍسٌن، كمسعى ّنصر من 

يوىطٌأ .
 (ُٕ)احلىسىن ابن رشيق كغًنه ككافى يىٍفىظ ادل

                                                           

 كاهلل أعلم  .سياؽ الكالـ يدؿي على أف الذم حفظ ادلوطأ ادلرأة  (ُّ)
 .( َِّرقم  ُٖٔ/ِ) أبو بكر ادلالكي. لػ  طبقات علماء القًنكاف كإفريقيةرياض النفوس يف  (ُْ)
 ( .ُُّ/ ِالديباج ادلذىب )(  ِّٔ/ّ)  األعالـ . للزركلي (ُٓ)
 . ق(ّّْسنة  ُّٗ/ِ) ادلختصر يف أخبار البشر (ّٗٔ/ُٓالسًن )( َُٔرقم  ٕٖٔ/ٕ) تاريخ اإلسالـ (ُٔ)
 .( ٖٕٓرقم ِٖٗ/ُ) تاريخ علماء األندلس (ُٕ)
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 .ه(ٜٖ٘)ت إسماعيل بن إبراىيم بن أصبغ  ◙
  (ُٖ) . «ادلوطأ»: كاف رجالن صاحلان، راكية للعلم، ككاف يفظ  قاؿ ابن بشكواؿ

 .َيْخُلف ِعيَسى بن  ◙
كىافى من أىل الضٍَّبط كىاٍلبىصىر بالركاية كىحكى أىف سعيد بن نصر حدث  من أىل رية ى

ا أىبيو عمر بن عبد الرببل ًبكىًثًن من اٍلميوىطَّأ عىن قىاسم بن اصبغ حدث  كىمل يذكر ىىذى
 (ُٗ) . عىنوي ًَنىًميًع اٍلميوىطَّأ كىحفظو كإمامتو الى خىفىاء هبما فىاهلل أعلم

 ه( .ٖٚٗمحمد بن ىاشم الهاشمي )ت  ◙
يفظ  من أىل سرقسطة :سئل أبو علي بن سكرة عنو فقاؿ: رجله صاحله كاف 

كرأيتو يقرأ من حفظو كتاب البخارم على الناس فيما بٌن .  ادلوطأ، كالبخارم
 (َِ) العشائٌن بالسند كادلتابعة ال خيل بشيء من ذلك .

 ه( .ٜٚٗ)ت  الطَّالعِ الحافظ أبو عبد اهلل محمد بن فرج بن  ◙
 (ُِ) . كىكىافى اٍبني فػىرىجو يىٍفىظي اٍلميوىطَّأى قاؿ ابن األبار : 

 

 ه(.ٜٜٗ)ت  الرحمن بن قاسم الشعبي المالقي الحافظ أبو المطرف عبد ◙
، ٍب استقالالن . ككاف عادلان ، متفننان ، بصًنان بالنوازؿ ،  نيابةن  كيل القضاء ببلده

 . حافظان للمسائل ؛ كعليو كانت الفتيا تدكر بقطره ، أياـ حياتو
كادلدكنة عن ظهر قلب كتايب ادلوطأ كيذكر عن الفقيو أيب ادلطرؼ أنو كاف يستحضر  

 (ِِ) حرفان حرفان كنصان نصان .

                                                           

كالذم  (َِٓرقم  َُٕ/ُ) بشكواؿ. لػ ابن  الصلة( ُِْٓرقم  ّٓٓ/ِ) الثقات شلن مل يقع يف الكتب الستة (ُٖ)
 .. كاهلل أعلم  بشكواؿ: أصبع بن إبراىيم بن أصبعابن لػ يف مطبوعة صلة 

 .( ُُرقم  ٓ/ْ). لػ ابن األبار  التكملة لكتاب الصلة (ُٗ)
 . زلمد بن يٍنامسو يف تاريخ اإلسالـ ( ٓٗرقمّٗٓ/َُ) تاريخ اإلسالـ (َُِٗرقمِٓٓ) الصلة( َِ)
 .بًاٍلعىٌٍنً  األىٍكثىًر يػىقيوليونىوي الطالء ك  ناب قيلك  (ِٗ)  ابن األبارلػ  معجم أصحاب القاضي أيب علي الصديف (ُِ)
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 ه( .ٖٙ٘أحمد بن عبد الرحمن بن عيسى بن إدريس التجيبي )ت  ◙
ككاف فقيهان حافظان للمسائل مدرسان مشاكران بصًنان بالفتول يف النوازؿ متقدمان يف علم 
األحكاـ كالشركط مشاركان يف علـو القرآف كاآلثار ذا حظ من األدب قدمي النجابة 

كىو مل يكمل ثالث عشرة قرأ على أبيو ادلوطأ ركاية أيب مصعب من حفطو 
 (ِّ)سنة.

 ه( .ٗٙ٘)ت  الُعَمرّي األندلسيّ  ُعَلْيم ْبن َعْبد العزيز ْبن َعْبد الرَّْحَمن اْلُقَرِشيّ 
ا رافضنا للدُّنيا، كىرًعنا قىاؿى ابن األىبٌار:   توًف األحاديث، صاحلنا زاىدن

ي
كاف زلدِّثنا حافظنا دل

ٍلقنا كثًننا، ككاف ميثاًبرنا على الدراسة  فاضالن كاعظنا ناصحنا، نفىعى اهللي بصيحبًتو خى
يدكَّنة" ككثًننا من كيتيًب الرأم كالتفسًن؛ ككاف 

يىستظًهري "ادلوطَّأ" ك"الصَّحيحٌن" ك"ادل
 (ِْ). لقرآفما حىًفظتي شيئنا فنىًسيتيو، ككاف الغالبى عليو ًحفظي السُّنن كعلـو ا يقوؿ:

 ه ( .ٜٓ٘ت القاسم بن فيره بن خلف بن أحمد الرعيني الشاطبي ) ◙
قاؿ اإلماـ الذىيب : كاف إذا قرئ عليو )ادلوطأ( ك )الصحيحاف( ، يصحح النسخ 

.من حفظو، حّت كاف يقاؿ: إنو يفظ كقر بعًن من   (ِٓ) العلـو

 ه( .ٜٓ٘)ت محمد بن إبراىيم بن خلف بن أحمد األنصاري 
 يكىن أبا عبد اهلل كيعرؼ بابن الفخار. من أىل مالقة، احلافظ اإلماـ.

كثًن الذكر مع   كأمساء الرجاؿ، ككاف فقيها ذاكراكاف رمحو اهلل حافظا للحديث   
 اليت كاف يفظسو كظائف من الكتب كظف على نف ككاف قد دعابة كانت فيو.

 يستظهرىا حّت خيتمها.

                                                                                                                                                                      

 . (َُْتاريخ قضاة األندلس ) ( ِِ)
 .( ِٖٖرقم َّٗ/ُ) الذيل كالتكملة لكتايب ادلوصوؿ كالصلة( َِٕ/ُ) ابن فرحوف. لػ  ذىبالديباج ادل (ِّ)
 . (ُٓٓرقم ِِّ/ُِ) لػ الذىيباإلسالـ .تاريخ ( َْٕرقم ّّٔ/ّ) الذيل كالتكملة لكتايب ادلوصوؿ كالصلة (ِْ)
 . (ِٕرقم  ٖٓ) نَّوجيالق.لػ  التاج ادلكلل من جواىر مآثر الطراز اآلخر كاألكؿ (ُّٔرقم ِْٔ/ُِ) السًن( ِٓ)
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قاؿ: سافرت مع خايل أيب عبد اهلل  حدثين الطبيب أبو زلمد بن الفخار كىو قريبوك 
من مالقة إىل مراكش حٌن استدعي إليها، ككاف ذلك يف فصل الشتاء، كصادفنا 

من  ، مستظهران كال هناران  األمطار كاألكحاؿ، فكاف مع ذلك ال يفرت عن القراءة ليالن 
كقد ختم كدعا، فتومهت أنو ختم القرآف، فكلمتو يف ذلك،  حفظو. كمسعتو ليالن 

 (ِٔ) فقاؿ: ختمت كتاب ادلوطأ .

 ه(.ٜ٘٘محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الشهير بالحفيد )ت  ◙
من أىل قرطبة كقاضي اجلماعة . ركل عن أبيو أيب القاسم استظهر عليو ادلوطأ 

كعلم الكالـ كمل ينشأ باألندلس مثلو: كماالن كعلمان كدرس الفقو األصوؿ  حفظان 
كفضالن. ككاف على شرفو أشد الناس تواضعان كأخفضهم جناحان كعين بالعلم من 

صغره إىل كربه حّت حكي أنو مل يدع النظر كال القراءة مذ عقل إال ليلة كفاة أبيو 
 (ِٕ) كليلة بنائو على أىلو .

 . ه(ٜٙ٘)ت ابُن البَ ّراق الَهْمدانيُّ  ىيمَ يِّ بن محمد بن إبرامحمُد بن عل ◙
" كغًني ذلك .  (ِٖ) ًمن ًحٍفًظو : "ادلوطَّأي" ك"ادللخَّصي

د بن يحيى الغماري اْلَواِعظ الضَّرِير ◙  ه(ٖٓٙ)ت  عبد الرَّْحَمن بن ُمَحمَّ
اٍلعىرىيبٌ من أىل اجلزيرة اخلضراء كىأىصلو من العدكة يكىن أىبىا زيد ركل عىن أىيب بكر بن 

كىاٍستٍظهر عىلىٍيًو موطأ مىالك كىأىجىازى لىوي كىكىافى من احٍلفاظ أىل اٍلعلم كىاٍلعىمىل ككف 
بىصىره كىىيوى اٍبن اثٍػنىيتىٍ عشرىة سنة حدث عىنوي أىبيو عبد اهلل بن ًىشىاـ النٍَّحًوٌم كىحكى 

  (ِٗ) . يل أىنو مسع بًلىٍفًظًو بعض اٍلميوىطَّأ ييورًدهي من حفظو

                                                           

 . (ُٓرقم  ُُِ).لػ ابن عسكر  أعالـ مالقة (ِٔ)
 .( ِٕٓ/ِ) الديباج ادلذىب يف معرفة أعياف علماء ادلذىب (ِٕ)
 . (ُُِْرقم َِٓ/ْالذيل كالتكملة لكتايب ادلوصوؿ كالصلة )( ِٖ)
 .( َُّرقم  ّْ/ّ). لػ ابن األبار  التكملة لكتاب الصلة (ِٗ)
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ْفِزيُّ أبو ُعمر ◙  . ه(ٜٓٙ)ت  أحمُد بن أبي محّمد ىاروَن بن عاٍت الن َّ

 كاف من بقايا احلفاظ ادلكثرين.قاؿ الذىيب :  
قاؿ األبار : كاف أحد احلفاظ، يسرد ادلتوف، كيفظ األسانيد عن ظهر قلب، ال 

 . خيل منها بشيء، موصوفا بالدراية كالركاية
ستة أشهير، مل أرى أحفظ منو، كحضىرتي لسىماع  مدة الزٍمتيوقاؿ أبو عامر بني نىذير: 

"ادلوطَّإ" ك"صحيح البخارمِّ" سنة، فكاف يقرأ من كلِّ كاحد من الكتابػىٌٍن حنوى عشىرًة 
 (َّ) أكراؽ عىٍرضنا بلفًظو كلَّ يـو عىًقبى صالة الصُّبح ال يتوقَّفي يف شيءو من ذلك.

 ه( .ٕٛٙ)ت عمر بن َأْحمد بن عمر اْلعمرّي  ◙
  (ُّ) .كىكىافى حىاًفظنا للرأم يستظهر اٍلميوىطَّأ. من أىل ميورقة يكىن أىبىا عىًلٌي 

 ه( .ٖ٘ٙ َمْيموُن بن أحمَد بن محمد الَقْيسيُّ )ت ◙
 -قصىمىهم اهللي كرجىعىها  -نػىزىؿى قيرطيبةى كسىكنىها ميٌدةن إىل أف تغىلَّبت عليها الرُّـك 

رجالن صاحلنا فاضالن اشتيهر ُنفًظ "موطٌإ" ماًلك بن أنس عن فاستىوطنى أىرٍكىش. ككاف 
 (ِّ) ظىٍهر قلب، كأكتىبى القرآفى طويالن بقيرطيبةى كمىرٌاكيش.

 ( .ى ٗٚٙ )ت األميراْلُقَرِشّي الكاتب  ثشيِإبْ َراِىيم ْبن عبد الرحيم بن 
فأعطاه خيبزنا كاعتمد خدـ الٌناصىر دىاكيد مٌدةن كترسَّل عىٍنوي، ٍبيَّ خدـ النٌاصر يوسف، 

 عليو كقرَّبو. ٍبيَّ كييٌل الرَّحبىةى للملك الظٌاىر، ٍبيَّ كاٌله بػىٍعلىبىٌك.
كلو أدبه كتػىرىسُّل كنىٍظمي كمعرًفة بالٌتاريخ كاألخبار. ككاف يفظ متيوفى " ادلوطٌأ "، كلو 

 (ّّ) اعتناء باحلديث.

                                                           

( ِِٔرقم َُٔ/ِ( نفح الطيب )ُّ/ِِالسًن ) (ْٕٕرقم ّٕٔ/ّادلوصوؿ كالصلة )الذيل كالتكملة لكتايب  (َّ)
 .ق( َٗٔسنة  ُُّ/ٓشذرات الذىب )

 .(ْٕٕرقم  ِْْ/ِ) السفر اخلامس من كتاب الذيل( ّٗٗرقم ُٗٓ/ّ)لػ ابن األبار . التكملة لكتاب الصلة (ُّ)
 . (ُّٖرقم ِْٗ/ٓالذيل كالتكملة لكتايب ادلوصوؿ كالصلة ) ( ِّ)
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ْعديُّ أشريٌّ محمُد بن  ◙  .عليِّ بن عبد العزيز السَّ
كاف طالبنا للحديث مىٍعنيِّا بتقييًده كضىٍبًطو، كشيًهر ُنفًظ "ادلوطَّإ" كاستظهارًه، ككاف 

 (ّْ) من أىل الذكاًء كالفىٍضل.
  (هٜٔٚ )تَعلّي بن َأْحمد بن َحِديَدة األندلسي 

كىحفظ اٍلميوىطَّأ كىقػىرىأى صىًحيح ميسلم ببجاية على اٍبن كحيلة  ٓٔكلد يف حيديكد سنة 
  (ّٓ) .ُٕٗكىأقىاـ باإلسكندرسة كىحج مىرَّات كىمىات بًبػىٍيت اٍلميقىٌدس يف رىمىضىاف سنة 

 ه( .ٜٔٚعبد اهلل بن إسماعيل الصنهاجى )ت  ◙
 (ّٔ) .ُٕٗشىوَّاؿ سنة  ٕمىاتى يف اإلماـ أبو زلمد كاف فقيها أصوليا يفظ ادلوطأ 

 ه(.ٖٕٚمحمد بن إبراىيم بن يوسف األنصاري الشداوي القصري )ت  ◙
إماـ مقرئ زلقق صاحل، ركل القراءات عن أيب احلكم بن منظور كعن األستاذ شيخ 

كدخل ىذه البالد فأقرأ بالقدس النحاة أيب احلسٌن بن أيب الربيع كحفظ ادلوطأ، 
ا كألف  كحج كجاكر فأقرأ بادلدينة كّنكة كألف كتاب التقييد كعلق عليو تعليقنا مفيدن

  (ّٕ) أيضنا كتابنا مساه دلح اإلشارات .

 ه( .ٖٗٚ عبد اهلل بن موسى بن عمر ابن يومن الزواوي )ت ◙
 الشيخ ادلقرئ احملدث الصاحل الزاىد العفيف.

                                                                                                                                                                      

.لػ ادلقريزم  ادلقفى الكبًن( ْٔرقم  َُُ/ُ) نهل الصايفادل (ُْٓرقم ِِٕ/ُٓ) .لػ الذىيب اإلسالـتاريخ ( ّّ)
 .( ِِْرقم ُِّ/ُ)
 . (ُِِّرقم ْٖٗ/ْالذيل كالتكملة لكتايب ادلوصوؿ كالصلة )( ّْ)
 . ( ُِرقم ُِ/ّ) الدرر الكامنة (ّٓ)
 . (ُُِِرقم ِْٗ/ِالدرر الكامنة ) ( ّٔ)
 .(ََُٔرقم ّْ/ٓ.لػ ادلقريزم ) ادلقفى الكبًن (ِٕٖٔرقم ْٕ/ِابن اجلزرم ) ػلغاية النهاية .( ّٕ)
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التسعٌن كست مئة، كأقاـ ّنكة أكثر من ادلدينة، كجاكر إىل أف  قدـ احلجاز قبل
 (ّٖ) تويف هبا ، ككاف يفظ ادلوطأ، ككاف كثًن األمراض.

عيسى أبو الروح بن مسعود بن المنصور بن يوينو بن عبد اهلل بن أبي حاج  ◙
 ه( .ٖٗٚ المنكالتي الحميري الزواوي المالكي )ت

كاف فقيهان عادلان متفننان يف العلـو ككانت لو اليد الطوىل يف علم الفقو كاألصوؿ 
كالعربية كالفرائض. ككاف يكى أنو حفظ سلتصر بن احلاجب يف الفركع يف مدة 

ثالثة أشهر كنصف ٍب عرضو كحفظ موطأ مالك بن أنس كعرضو. ككاف إمامان يف 
 (ّٗ) الك بالديار ادلصرية كالشامية.الفقو كإليو انتهت رياسة الفتول يف مذىب م

د اأْلْنَصاِرّي  ◙ َفخر الّدين ُعْثَمان بن علم الّدين يُوُسف بن أبي بكر بن ُمَحمَّ
 ه( .ٓ٘ٚ)ت النويري اْلَماِلِكي 

حفظ اٍلميوىطَّأ كىمسع على مجىاعىة. ّنٍصر كىالشَّاـ كاحلرمٌن كتفقو كدرس قاؿ ادلقريزم : 
 (َْ) .اٍلمىٍذىىبكىأٍفّت كىأحكم 

 ه( .ٔٚٚ إسماعيل بن محمد بن ىانئ اللخمي الغرناطي المالكي )ت ◙
م بن جزل كقدـ القاىرة كلد بغرناطة أخذ عن مجاعة من أىل بلده منهم أبو القاس

ٍب قدـ الشاـ كأقاـ ُنماة كاشتهر بادلهارة يف العربية ككاف يفظ  حيافكذاكر أبا
ادلوطأ كيركيو عن ابن جزل ٍب كيل قضاء ادلالكية ُنماة كىو أكؿ مالكي كيل القضاء 

 (ُْ) هبا .
 

                                                           

 .(َِِٖرقمٕٗ/ِ.لػ السخاكم ) التحفة اللطيفة يف تاريخ ادلدينة الشريفة (ّٕٓ/ِعياف العصر كأعواف النصر )أ( ّٖ)
 . (ّْٓرقم  َِٓ/ُالبدر الطالع ) (َُٓرقم ِْٔ/ْالدرر الكامنة ) ( ِٕ/ِالديباج ادلذىب ) ( ّٗ)
 . (ِِْ/ْ)  . لػ ادلقريزم السلوؾ دلعرفة دكؿ ادللوؾ (َْ)
غاية النهاية يف ( َُْرقم  ُُّ/ُ)  طبقات ادلفسرين . لػ الداككدم (ُٔٗرقم ّْٓ/ُالدرر الكامنة ) ( ُْ)

 ( . ِٖٕرقم ُٖٔ/ُ)  طبقات القراء
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 ه( .ٜٙٚإبراىيم بن خليفة بن خلف الصنهاجي المالكي )ت  ◙
ادلالكي، كتزكج بنتو بعده قاؿ ابن  تفقو بدمشق على القاضي بدر الدين الغمارم

حجي: كاف فاضالن يف علـو ككاف خيالط الشافعية أكثر من ادلالكية كيعاشر األكابر 
 (ِْ) ُنسن زلاضرتو كحلو عبارتو.ككاف يفظ ادلوطأ .

 قوام الّدين السبتي . ◙

عض عظيم لب قاؿ ابن بطوطة : بينما أنا يوما يف دار ظهًن الدين القرالين إذا ّنركب
، ( قواـ الدين الٌسبيت الفقهاء ادلعظمٌن عندىم ، فاستؤذف لو علٌي كقالوا )موالنا

سنح يل أين أعرفو،  تحية، فلما حصلت ادلؤانسة بعد الكدخل إيلٌ  فعجبت من امسو
إليو فقاؿ: أراؾ تنظر إيل نظر من يعرفين، فقلت لو: من أٌم البالد  فأطلت النظر

كبكى حّت  كأنا من طنجة! فجدد الٌسالـ عليَّ  أنت؟ فقاؿ من سبتة! فقلت لو:
 فقلت لو: ىل دخلت بالد اذلند؟ فقاؿ يل: نعم دخلت حضرة بكيت لبكائو

ككاف كصل إىل  ، كقلت: أأنت البشرم قاؿ: نعم دىلي، فلما قاؿ يل ذلك تذٌكرت
كىو يومئذ شاب ال نبات بعارضيو، من حذاؽ ،  يدىلي مع خالو أيب القاسم ادلرس

، يفظ )ادلوطأ( ككنت أعلمت سلطاف اذلند بأمره فأعطاه ثالث آالؼ دينار الطلبة
كطلب منو اإلقامة عنده فأىب، ككاف قصده بالد الصٌن فعظم شأنو هبا كاكتسب 

  (ّْ) األمواؿ الطائلة.
 ه(.ٜٛٚإبراىيم بن عبد اللَّو بن عمر الصنهاجي القاضي )ت  ◙

ككيل قضاء دمشق غًن مرة أكذلا سنة  تفقو على البدر الغمارم ككاف يفظ ادلوطأ
مثانن كسبعمائة، كمات يف ربيع األخًن فجأة بعد أف خرج من احلماـ، كقد ناىز 

 (ْْ) مثانٌن كىو صحيح البنية حسن الوجو كث اللحية، كاف فاضالن .
                                                           

 .( ْٕرقم  ُّ/ُالدرر الكامنة )(  ْٕٕ/ُ)  إنباء الغمر بأبناء العمر( ِْ)
 ( . ّٕٔ)  رحلة ابن بطوطو( ّْ)
 ( . ُِرقم  ْٓ)  نيل االبتهاج بتطريز الديباج( ْْ)



14 
 

 .ه( ٕٓٛالحجازي )ت موسى بن علي بن محمد المناوي  ◙
 (ْٓ) .حفظ ادلوطأ ك  كبرع يف اٍلعىرىبيَّةكعىن بالعلم على مذىب مالك  نشأ بالقاىرة

د بن عبد اللَِّطيف بن ِإْسَحق اْلَماِلِكي د بن ُمَحمَّ  ه( .ٔٙٛ)ت  ُمَحمَّ
كىكىذىا حفظ اٍلعيٍمدىة يف  السراجٌن البػيٍلًقييًنٌ كىاٍبن ادللقن أى اٍلقيٍرآف كادلوطأ كىعرضو علىقػىرى 

اًدٌم كألفية اٍبن   . مىالك كىغىًنمهىااٍلفيريكع للشرؼ اٍلبػىٍغدى
ء كىكىافى فىًقيها فىاضالكىقد حدث كدرس كىأٍفّت مسع ًمنٍ  مستمرا حلفظ اٍلميوىطَّأ  وي اٍلفيضىالى

  (ْٔ) . ًإىلى آخر كىقت

 ( .هٜٜٖٔت ) أبو األعلى المودودي بن أحمد حسن مودودي ◙
آباد يف حيدر آباد كتلقى  يف أكرنج (ىػُُِّ)كلد يف الثالث من رجب سنة 

تعليمو على يد كالده الذم كاف تفرغ أكاخر حياتو للعبادة كالتنسك، فتعلم القرآف 
دخل الثانوية كىو ابن حفظ ادلوطأ، ٍب كالعربية كاحلديث كالفقو كالفارسية حّت 

إحدل عشرة سنة لنبوغو، ٍب بعد ذلك بدأ العمل يف الصحافة اليت كجد فيها رلاال 
كالتعليم ككاف يصدر رللة ترمجاف القرآف، ٍب كوف مجاعة إسالمية للدعوة للدعوة 

كالتعليم، ككانت حياتو العلمية مليئة بالتأليف كالعمل كالنشاط فقد ألف أكثر من 
 (ْٕ) . مائة كعشرين كتابا ككتيبا غًن احملاضرات كادلقاالت

 

 

 

 
                                                           

 .ق(َِٖسنةُْٕ/ُْالنجـو الزاىرة )( ُٖٕرقمُٖٔ/َُ) الضوء الالمعق( َِٖسنةُِٓ/ّأنباء الغمر ) (ْٓ)
 ( .ِٕٗ رقمُُّ/ٗ) الضوء الالمع (ْٔ)
 .( ِِٖ/َُ)  ادلوسوعة التارخيية (ْٕ)
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 . متفرقة لطائف
 ه( .ٚٗٗ)ت  محمد بن أحمد بن بدر الصدفي ◙

ككاف مقدما يف فقهاء طليطلة حافظا للمسائل، جامعا للعلم، كثًن  من أىل طليطلة
عاقال متواضعا. ككاف يتخًن للقراءة على الشيوخ لفصاحتو كهنضتو  العناية بو، كقوران 

 (ْٖ) . كقد قرأ ادلوطأ على ادلنذر يف يوـو كاحدو، ككانت أكثر كتبو ِنطو
 ه( .ٛٚٔٔ)ت  أحمد بن عبد اهلل الغربي الرباطي ◙

قاؿ عنو  ة علماء ادلغرب كمدرسيو كنساكو "مسند الرباط بل ادلغرب يف عصره، خامت
 (ْٗ)." كاف يب ادلوطأ كثًنان اليفارقو غالبان حضران كسفران " احلضيكي يف طبقاتو

 .ه( ٖٕٔ)ت َيْحَيى بَن ُبَكْيٍر  ◙
يوىطَّأى( ًمٍن مىاًلكو سىٍبعى عىٍشرىةى مىرَّةن 

عى )ادل  (َٓ) . مسًى

 ىارون الرشيد )الموطأ( .الخليفة سماع  ◙
ادلدينة حاجِّا، فأرسل إىل مالك بن أنسو مع الربمكيِّ  -الرشيد  -قدـ ىاركفي 

يقوؿ: امحل "ادلوطَّأى" لنسمعىو عليك، فقاؿ مالكه للربمكي: قل لو: العلمي يؤتىى كال 
ادلؤمنٌن،  لو: يا أمًنى  يأٌب. فجاء الربمكيُّ فأخربه كعنده القاضي أبو يوسف، فقاؿ

 يبلغ أىلى العراؽ أنَّك بعثت إىل مالكو يف أمرو فخالفك فيو! اعـز عليو.
فبينما ىم على ذلك، إذ جاء مالكه فدخل كسلَّم كجلس، فقاؿ ىاركف: يا ابنى أيب 
عامر، أىبعث إليك يف أمرو فتخالفين فيو! فقاؿ مالك: أىخربىين الزُّىرم، عن خارجةى 

هلل صلى ا أكتب الوحيى بٌن يدم رسوًؿ اهللبن زيد بن ثابت، عن أبيو قاؿ: كنت 
كابني [ ٓٗالنساء: ]قىاًعديكفى ًمنى اٍلميٍؤًمًنٌنى{}الى يىٍستىوم الٍ ، فنزؿ قوليو تعاىل: عليو كسلم 

                                                           

 .( ِٕٓ/ِالدبياج ادلذىب . لػ ابن فرحوف ) (َٓٓ) . لػ ابن بشكواؿ الصلة يف تاريخ أئمة األندلس (ْٖ)
 . (ٗرقم  ُُٗ/ُ) فهرس الفهارس. لػ الكتاين (ْٗ)
 .( ُْٔ/َُ) السًن (َٓ)
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ِـّ مكتـو حاضر، فقاؿ: يا رسوؿى اهلل، إينِّ رجله ضريره ال أقدر على اجلهاد، كقد  أ
اهلل صلى رىٍطبه ما جٌف، فأخذ رسوؿى اهلل أنزؿ اهللي ىذه اآلية، قاؿ زيد: كقلمي 

تب: الوحي، فلمَّا سيرِّم عنو قاؿ: يا زيد، اكما كاف يأخذه عند نزكًؿ  عليو كسلم
، يا أمًنى ادلؤمنٌن، فمن أجل حرؼو كاحدو بعث إليو جربيلى من }غىًني أيكيل الضَّرىًر{

مسًنة مخسٌن ألفى عاـو أك مخسًة آالؼ عاـ، أفال أيًجلُّ أنا العلمى كأرفعو كقد رفعك 
 ، فال تكن أكَّؿ مىن كضعو.سلم ُنديث ابن عمِّك رسوًؿ اهلل صلى اهلل عليو ك  اهللي 

فلمَّا دخل جلس يف مىٍرتىبة مالك، فقاؿ مالك: أدركنا  فقاـ ىاركفي كأتى بيتى مالك
    (ُٓ) اخللفاءى ييعزُّكف العلم، فنزؿ ىاركفي كقعد بٌن يديو كمسع منو ادلوطَّأ.

 . في اإلسكندرية« الموطأ» األيوبي صالح الدينالسلطان سماع  ◙
  .ه( ٔٛ٘)ت  الزىري االسكندراني المالكي مكي بن اسماعيلسماعيل بن ا

قاؿ العماد الكاتب: توجو السلطاف إىل اإلسكندرية، كشاىد األسوار اليت جددىا، 
  « .ادلوطأ»كقاؿ: نغتنم حياة اإلماـ أيب طاىر بن عوف. فحضرنا عنده كمسعنا عليو 

 (ِٓ) . «ادلوطأ»كقصده صالح الدين كمسع منو : تاريخ إربلكيف 

 . (هٓٓ٘)ت  محمد بن خليفة بن عبد الواحد بن سعيد األنصاري ◙
يكىن أبا عبد اهلل من أعياف مالقة كفضالئها كعلمائها ادلشهورين كيل قضاء مالقة 

 شرح حسن بليغ. فسار فيو بأمجل سًن من العدؿ كالفضل كلو على ادلوطأ
ّنالقة ابتدأتو أكؿ سنة مثاف كيكى أنو قاؿ ألفت شرح ادلوطأ أياـ كالييت للقضاء 

 كسبعٌن كأكملتو سنة تسع كسبعٌن.

                                                           

 . (َُٗ/ُّ) سبط ابن اجلوزم. لػ مرآة الزماف (ُٓ)
 ابن ادلستويف.لػ  تاريخ إربلق( ُٖٓسنة  ْٓٓ/ْشذرات الذىب ) (ْٕٔ/ُِ) تاريخ اإلسالـ .لػ الذىيب (ِٓ)
(ِ/ّٕٔ ). 
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قاؿ: ككنت عند ابتدائي تأليفو أرل كأنا بٌن النائم كاليقظاف كأين أخرج إىل البحر 
على باب يسمى باب الفرج كىو باب احلالقٌن فأقف على البحر فكاف يلقى إيل 

ي بعضها على بعض إيل من صنوؼ احليتاف ما ميأل الفضاء بٌن يدم كأمواجو تلق
فكنت أرـك تعبئتها كضمها كتلفيفها بادللح كأنظر يف توطية ذلا من فرش كدـك بٌن 

يل رجل فيقوؿ  يدم كآلة ككنت أقوؿ: أال رجل يعينين على تعبئة ذلك فكاف يبدك
على البحر من جهة  إيلٌ  صلى اهلل عليو كسلم مقبل ارفع رأسك ىذا رسوؿ اهلل

يو ألقاه كأسلم عليو فلما فرغت من السالـ قاؿ يل يا زلمد القبلة فكنت أمشي إل
م بيديو الكرميتٌن أنا أعينك على تعبئة ما أردتو من ىذه فخذ يف ذلك فكاف يسوٌ 

يها كجيعل ملحها ٍب أمجع إليو كأقرب بٌن يديو من تلك احليتاف كىو يسوٌ  ، كطاءىا
 . تدلسودة إذا متٌ حّت بلغ سبعة صفوؼ كىي كانت عدد أسفار ا ا على صفٌ صفٌ 

ها ٍب قاؿ يل ىذا مرادؾ منها قد ًب. ٍب استيقظت عليها صيانتها كزمٌ  ٍب ضمٌ 
من كل أمر  كمتاديت على التأليف فلعمرم لقد كاف ىذا التأليف أسهل عليٌ 

 (ّٓ) . حاكلتو جعلو اهلل لوجهو

 : الفقيو المقلص
" القلنسوة" كيعرفها ادلشارقة باسم "القالسكىو " رأسو القالص على ىو الذم يضع

ما يف ادلغرب فيسموهنم أ ى القضاة يف ادلشرؽ بذكم القالنسكلذلك يسم
إال إذا حفظ ادلوطأ أك عشرة آالؼ حديث  " كال يكوف الفقيو مقلصان ادلقلصٌن"

 (ْٓ) كحفظ ادلدكنة.
 

                                                           

 .( ٕٓ) بن عسكرلػ  . أعالـ مالقة( ْٕ/ُ) بن عسكر.لػ مطلع األنوار كنزىة البصائر كاألبصار (ّٓ)
 . ( ْٖٓ/ُ) نفح الطيب  ( ٔٔ ) تاريخ األدب األندلسي .عصر سيادة قرطبة( ْٓ)


